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ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

Шаноўнае спадарства!
25 – 27 красавіка 2014 года Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларускі
дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў запрашае да ўдзелу ў VIII Міжнароднай
навуковай канферэнцыі

«Аўтэнтычны фальклор:
праблемы захавання, вывучэння, успрымання»
•
•
•
•
•

У межах канферэнцыі адбудуцца:
Пленарнае, секцыйныя і заключнае пасяджэнні VIII Міжнароднай навуковай
канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння,
успрымання»;
Х этнаграфічны канцэрт «Фальклор беларускай глыбінкі»;
майстар-класы вядучых спецыялістаў у галіне ўсходнееўрапейскага фальклору;
канцэрт маладзёжных фальклорных гуртоў;
экскурсія для замежных удзельнікаў канферэнцыі.

ПРАГРАМА
навуковай канферэнцыі
25 красавіка
10.00 – 13.00 …………………………………………………………………Актавая зала БДУКіМ (аўд. 123)
Адкрыццё VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі і пленарнае пасяджэнне.
На пленарным пасяджэнні будуць заслуханы праграмныя выступленні вядучых айчынных і замежных
фалькларыстаў, этнаінструментазнаўцаў, культуролагаў.

14.00 – 16.00
Работа секцый VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі.
Секцыя 1.
Секцыя 2.
Секцыя 3.
Секцыя 4.
Секцыя 5.
Секцыя 6.
Секцыя 7.
Секцыя 8.

Нематэрыяльная культурная спадчына і яе ахова.
Трансфармацыі відаў і жанраў аўтэнтычнага фальклору.
Семантыка і міфапаэтыка традыцыйнай абраднасці.
Традыцыйная культура ў кнізе, адукацыйнай прасторы і арттэрапіі.
Экалогія традыцыйнай мастацкай культуры.
Унёсак роду Куляшовых у вывучэнне і папулярызацыю фальклору (да 100годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова).
Праблемы спеўнай этнафоніі.
Праблемы арганалогіі і марфалогіі музычных інструментаў.

19.00 – 20.30…………………………………………………………………Актавая зала БДУКіМ (аўд. 123)
ХI Этнаграфічны канцэрт «Фальклор беларускай глыбінкі».
У канцэрце возьмуць удзел аўтэнтычныя выканаўцы Палесся.
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26 красавіка
10.00 – 13.00…………………………………………………………………Актавая зала БДУКіМ (аўд. 123)
Майстар-класы.
Іх даюць вядучыя спецыялісты ў галіне даследавання народных спеўных, інструментальных,
харэаграфічных традыцый.

16.00 – 18.00………………………………………………………………НЦМТДМ МА РБ (вул. Кірава, 16)
Канцэрт маладзёжных постфальклорных гуртоў.
У канцэрце прымуць удзел калектывы і выканаўцы, якія вывучаюць і пераймаюць рэпертар і
стыль выканання рэгіянальнага традыцыйнага мастацтва Беларусі, Расіі, Украіны, Латвіі і Літвы.

27 красавіка
8.00 – 18.00…………………………………………………………………………………мм. Заслаўе, Азярцо

Экскурсія для замежных удзельнікаў канферэнцыі.
Заключнае пасяджэнне канферэнцыі.

Экскурсія для гасцей будзе наладжана па этнаграфічным экспазіцыям беларускіх музеяў, дзе
будзе наладжана падвядзенне вынікаў канферэнцыі.

УМОВЫ ЎДЗЕЛУ Ў КАНФЕРЭНЦЫІ
■ Камандзіровачныя выдаткі – за кошт бока, які накіроўвае.
■ Да пачатку работы канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых артыкулаў.
■ Рабочыя мовы канферэнцыі – беларуская, руская, украінская, польская, англійская.
■ Для удзелу ў канферэнцыі н е а б х о д н а да 17 красавіка 2014 года
1. даслаць
дакументы:

аргкамітэту на адрас vietah@narod.ru ці nasokriss@gmail.com наступныя

1.1 заяўку на удзел у канферэнцыі і звесткі аб аўтары (назву даклада, прозвішча, імя,
імя па бацьку, вучоная ступень, вучонае званне, месца работы / вучобы і пасада,
кантактныя тэлефоны, e-mail / факс);
1.2 матэрыялы выступлення (патрабаванні: аб’ём да 5 старонак, 14 кегль, праз 1,5
інтэрвалы; зноскі – ў квадратных дужках з нумарам крыніцы ў спісе літаратуры і
нумарам старонкі, спіс літаратуры ў алфавітным парадку, двукоссі – трохкутныя «») і
мяркуемы нумар секцыі;
1.3 ксеракопію квітанцыі аб аплаце арганізацыйнага ўзносу за ўдзел у канферэнцыі
(тым, хто жадае апублікавацца);

2. унесці арганізацыйны ўзнос ў памеры 90000 руб. за ўдзел у канферэнцыі (кошт
навуковага зборніка) на спецрахунак БДУКМ (p/р 3632963099005 філіял 527 «Беларусбанк» г.Мінск,
код 254, вул. Варанянскага, 7-а; УНН-100286677; ОКПО-02072096) з паметкай «Аўтэнтычны фальклор».
А дра с аргка мітэта :
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў (УА «БДУКМ»).
Кафедра этналогіі і фальклору.
220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 18а, 3 корпус БДУКМ; тэл. +37517-2228062, факс +37517-2222409.
Тэлефоны для мабільнай сувязі:
+37529-7543588 (MTC)
Вячаслаў Калацэй
vietah@narod.ru
+375296481092 (velcom)
Таццяна Бабіч
vajtouna@tut.by

Аргкамітэт канферэнцыі
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